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Zgtoszenie kandydata(ow)
do Obwodowej/ych Komisji do Spraw Referendum
of
w referendum 0 odwo!anie Rady MiejskiejlGminy, w6jta, burmistrza, prezydenta miast~1
w .... " ............ ".".. przed uplywem kadencji zarzfJdzonego on dzien............. ., ... ., ...... ..
Jako pdnomocnik' - osoba upowaZniollll przez pelnomocnika' Komitetu Wyborczego

zglaszam

kandydatur~(y)

1) ......... " ......... ., ....... " ....... , zamieszkalego ............... ""................ "." .. ., .......................... ,
\"Huir Ilm=\'II.~U kal1tiytiohl)

(,mlf't!f • mlt;!i~'(,{jw;tJt. 11/1"(1. nr JmIlJi.

111" mUI-'(:)a,,#'Iid)

legitymuj~ccgo

sicr dowodem osobistym seria ............. nr ................. ,
nr ewidencyjny PESEL .,/

do skfadu Ohwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr..... w ....... '.oIlllfttbIMi<'l .............. .
Ja ........................... ,....................... oswiadczam, 'i.e posiadam prawo ",ybierania
(I1GzwiSKO i

i..;i¢)

i stale zamieszkuj~ na terenie dzialania rady, dla kt6rej wyboru Komisja jest wlasciwa i wy
razal11 zgody na kandydowanie do skladu tej Komisji.
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karttlJ'fJ(lt(tj

2) " .................................... , zamieszkalego .............................................. ,,, ..................... ,
(muf- ' ltir.,I'i.\,.hJ kmulydtJf())

(fMlf'IIl.1f. "Uf!j-1C(Mrn.(i:. uliet;,

it!'

drd'ru,

Jlr "'it.~kiJ",c)

legitymuj'lcego siy dowodcm osobistym soria ............. nr ................. ,
nr ewidencyjny PESEL .,/

do skladu Obwodowej Komisji do Spraw Referendum N r ..... w ................................... ..
(mh!j,(C(rMUl(t)

Ja ................................................... oswiadczam, i:e posiadam prawo wybierania
(m:l'::wisko j imi~)

i stale zamieszkujcr na terenie dzialania rady, dla ktorej 'Wyboru Komisja jest wlasciwa i wy
razam zgod y na kandydowanie do skladu tej Komisji.
·····'····'···~········~·,.·
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(dour)

.......... ~.~ ••• ~ •••••• , ...... .

l{}frdpH ka"dytf<'lt(1)

3) ................ ,..................... , zamieszkatego ...................................................................... ,
{ft!fJr I ;((.';;.t·l,d:,.., ltanJytklkrJ

legitymuj~cego

fnd!\:s. mit:,l.y"y.nKlfit:., ;.dlca. IIf ,/t)tlHc. /rr nrh~>.:ki'Hl(1j

sly dowodem osobistym seria ............. nr ................. ,
nr ewidencyjny PESEL"/

·2·

do skladu Obwodowej Komisji do Spraw

Referendum Nr ..... w .. " ..................... ".
{lultj,'C;JWnfCl

1a ................................................... oswiadczam, ie posiadam prawo Vv'Ybierania
(flInwlsko i Imif)

i stale zamieszkujy na terenie dzialania rady, dla ktorej \\>yboru
razam zgodcr na kaodydowanie do sktadu tej Komisji.
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Komj~ja jest

wtasciw(l i \\'y
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fcr,lIiflui.r im!f. fIu.:.'M"i,.):,)
J

fimkC'}(J MQby ch;lumlfjq<."l:i .~/(J,..;t'tliff)

"I Niepotrzebne s1<rdlic
H/ w wypadlm obywatela Vnii Europc;iskiej

nieb~d"cego

obywatelem R7..eczypospolitej

Pol~kicj

w micjsce nurneru dowodu osobistcgo

wpisae numcr paSZ;POltU lub il1llcgo dokumenll1 stwierdzajllctgo t()?.samo~c oraz podac rodzaj dokumcntu, a numcr ewidencyjny PESE!"
pomillllc (jesli kandydal togo numeru nie posiada).

Uwaga !!!
W celu ulatwienia kontaktu wskazane jest podanie numerow telefon6w osoby zglaszaj'lcej oraz
kandydat6w na czlonk6w komisji. Nie jest to jednak obowillzkowy element zgloszenia.

